
Kodi/Numrat Lloji i Shërbimit Qëllimi i përdorimit Data e Skadimit Përdoruesi/Operatori

50010 Tekst Pa Pagesë

Për të mundësuar shërbimet me 

SMS, të cilat ofrohen nga kjo 

bankë.

14/02/2019 Ziraat Bank

50224  Tekst pa pagesë Për dërgimin e SMS rreth ofrimit 

të shërbimeve bankare.

10/4/2019 Raiffeisen Bank

55999
Pagesë e lartë 

premium 

Për ofrimin e shërbimeve, 

respektivisht për aktivizimin e 
25/04/2019 IPKO Telecommunications LLC

50049  Tekst pa pagesë 

Për dërgimin e sms-ve pa pagesë 

nga konsumatorët e saj për 

aktivizimin e shërbimeve dhe 

ofertave të ndryshme

14/05/2018 IPKO Telecommunications LLC

50088 Tekst pa pagesë Për lajmërimin e parregullësive gjatë zgjedhjeve.30/05/2018 KFOS

50000  Tekst Pa Pagesë 

Për ofrimin e shërbimeve të 

ndryshme si mbushje elektronike 

përmes sms, e-banking, bilancin e 

llogarisë së tyre bankare, blerja e 

produkteve (Internet dhe TV) etj. 

04/05/2019 Banka për Biznes

50790 Tekst pa pagesë

Për të informuar konsumatorët 

rreth faturave apo rreth ankesave 

si dhe për t’i mundësuar 

konsumatorëve që të thërrasin pa 

pagesë në qendrën e thirrjeve për 

t’u informuar si dhe për ankesa.

15/06/2018 Kesco

50791 Tekst pa pagesë

Për të informuar konsumatorët 

rreth problemeve me rrjetin 

elektrik, notifikime për 

kyçje/rikyçje etj.

15/06/2018 Keds

55524
Pagesë e lartë 

premium 

Për shërbime rreth shitjes së 

veturave, ku klientët e saj mund të 

shësin veturat përmes shpalljeve 

dhe pagesa për shpallje bëhet 

përmes SMS.

20/06/2018 Vetura 24

59000

Për të rritur/çmimi i ndryshueshëm

Për ofrimin e shërbimeve të SMS

bisedave me përmbajtje për të

rritur.
26/06/2018 Click Attack

55049
Pagesë e lartë 

premium 
Për qëllime humanitare Pa afat IPKO Telecommunications LLC

55001
Pagesë e lartë 

premium 
Për qëllime humanitare Pa afat IPKO Telecommunications LLC

50987 Tekst pa pagesë
Rreth promocioneve te 

produkteve që  ofron kjo kompani
18/07/2018 OM KOS

55024 Tekst pa pagesë
Për shpallje rreth shtiblerjes së 

veturave
31/07/2018 Vetura24

50081;  50082; 50083; 

50084; 50085
Tekst pa pagesë

Për aktivizimin e shërbimeve të 

ndryshme pa pagesë
Pa afat Dardafon

50101; 50505 Tekst pa pagesë
Për aktivizimin e shërbimeve të 

ndryshme pa pagesë
Pa afat IPKO Telecommunications LLC

DEPARTAMENTI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE (DKE)

Kodet Shkurta për shërbime të SMS me vlerë të shtuar  (Seria 5x )



50500 Tekst pa pagesë
Për aktivizimin e shërbimeve dhe 

ofertave te ndryshme.
Pa afat IPKO Telecommunications LLC

50777; 50888 Tekst pa pagesë
Për aktivizimin e shërbimeve dhe 

ofertave te ndryshme.
Pa afat IPKO Telecommunications LLC

50500 Tekst pa pagesë
Për aktivizimin e shërbimeve dhe 

ofertave te ndryshme. 
Pa afat IPKO Telecommunications LLC

51100
Pagesë Bazike 

Premium

55100
Pagesë e Lartë 

Premium 

55355 dhe 55500
Pagesë e Lartë 

Premium 

Për ofrimin e shërbimeve të 

ndryshme me vlerë të shtuar për 

klientët e kësaj ndërmarrje.

Pa afat IPKO Telecommunications LLC

55200 dhe 55201
Pagesë Lartë 

Premium

Për të ofruar shërbime me vlerë të 

shtuar.
11/10/2019 SADO Telekomunications sh.p.k

55556
Pagesë e Lartë 

premium 
Për qëllime humanitare 25/10/2018 Stichting Care for Kosovo Kids

50001 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e shërbimeve të 

ndryshme si mbushje elektronike 

përmes sms, e banking etj.

29/05/2019 TEB sh.a.

50550 Tekst pa pagesë

51000
Pagesë Bazike 

Premium

53555 Pagesë standarde

55555
Pagesë e lartë 

premium 

50234 Tekst pa pagesë
Për t'i informuar të rinjtë rreth 

mundësisë së testimit për HIV
19/11/2018 OJQ Kosova Population

50700 Tekst pa pagesë
Për ofrimin e shërbimeve të 

ndryshme permes sms
4/12/2018 IUTE

50750 Tekst pa pagesë

Per dergimin e sms-ve njoftuesë 

rreth produkteve dhe shërbimeve 

që i ofron kjo kompani

14/12/2019 Super Viva

50040 Tekst pa pagesë
Për ofrimin e informatave nga 

qytetarët në dobi të agjensionit
20/12/2019 AKP

55666 dhe 55777
Pagesë e lartë 

premium 

Për ofrimin e shërbimeve të 

televotimeve, love test, love teste, 

barcoleta dhe informacione të 

futbollit.

21/01/2020 Kayalar SH.A.

55400; 55401; 55402
 Pagesë e Lartë 

Premium 

Për ofrimin e shërbimeve me vlerë 

të shtuar, respektivisht per 

uebfaqet horoskopishqip.com, 

autoshkolla.com, motilokal.com

8/2/2020 Mobalb 

55550; 55551; 55552; 55553; 

55554

Pagesë e Lartë 

Premium 
Për cështje humanitare pa afat Telekomi i Kosovës

55381; 55382; 55383
Pagesë e Lartë 

Premium 

Për projektin e komunës së 

Prishtinës për parkim
TK

51400; 51444
Pagesë Bazike 

Premium
për ndërveprim me klientët e saj pa afat Kujtesa

55005
Pagesë e lartë 

premium 

Për realizimin e shërbimeve të 

televotimit
20/03/2019 N.T.SH. 'Kayalar'

50005 Tekst pa pagesë

Për dërgim të SMS-ve me vlerë të 

shtuar nga ana e konsumatorëve 

të saj.

11/5/2019 Banka ekonomike

50006 Tekst pa pagesë

Për dërgim të SMS-ve me vlerë të 

shtuar nga ana e konsumatorëve 

të saj.

5/2/2020 Banka ekonomike

50003 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e shërbimeve 

telekomunikuese përmes nje 

aplikacioni

1/3/2020 3P shpk

55099
Pagesë e lartë 

premium 

Për dërgim të SMS-ve me vlerë të 

shtuar nga ana e konsumatorëve 

të saj, nga Top Channel-dega në 

Kosovë.

pa afat IPKO Telecommunications LLC

Për t’u mundësuar shftytëzuesve 

të telefonisë mobile që të blejnë 

muzikë përmes dërgimit të SMS-

ave.

22/09/2019 Premier sh.p.k.

7/11/2018 AlbSoft Engineering sh.p.k.

për leximin, abonimin, dërgimin 

apo njoftimin me zhvillime, 

përmbajtje apo materiale të 

ndryshme, siç mund të jenë: moti, 

moda, zhvillime të ndryshme, 

rezultate të sportit, parashikime të 



55099
Pagesë e lartë 

premium 

Për dërgim të SMS-ve me vlerë të 

shtuar nga ana e konsumatorëve 

të saj, nga Top Channel-dega në 

Kosovë.

pa afat Telekomi i Kosovës SH.A.

53049
Pagesë bazike 

premium Për dërgim të SMS-ve me vlerë të shtuar nga ana e konsumatorëve të saj.
pa afat IPKO Telecommunications LLC

50444  Tekst pa pagesë 

Për mbushje elektronike përmes 

SMS, si dhe në rastin e kompanisë 

IPKO edhe blerjen e produkteve të 

tjera që ofron kjo kompani 

(INTERNET DUO,TV, DUOFIX 

dhe DUO TV); 

Po ashtu informimin e tyre në 

lidhje me gjendjen e bilancit të 

llogarisë së tyre bankare së bashku 

me detajet e 5 transaksioneve të 

fundit bankare që janë ekzekutuar 

në llogarinë e tyre.

29/05/2018 NLB Prishtina

50095 Tekst Pa Pagesë

Për t'u ofruar ndihmë dhe trajtim 

më efikas i shqetësimeve të tyre, si 

dhe informata tjera të nevojshme 

për qytetarët

10/2/2018 Dogana e Kosovës

50066 dhe 50055 Tekst pa pagesë

Për t’u mundësuar klientëve të 

përbashkët të operatorëve të 

telefonisë mobile dhe ‘BKT’-së që 

u mundëson qasje më të lehtë në 

blerjen e kredive për telefoninë 

mobile (mbushja elektronike e 

telefonave) 

29/06/2020 Banka Kombëtare Tregtare sh.a.

50077 Tekst pa pagesë

Për mbajtjen në funksion të kodit 

të shkurtër të caktuar nga ARKEP 

për dërgimin e SMS për shërbimin 

‘Banka në telefon’. 

24/03/2020 Banka Kombëtare Tregtare sh.a.

50223 Tekst pa pagesë

Për shfrytëzim nga Raiffeisen 

Bank në mënyrë që klientët e saj të 

lajmërojnë për ankesat që ata 

mund të kenë rreth shërbimeve 

dhe produkteve që i ofron kjo 

bankë.

20/08/2019 Raiffeisen Bank Kosova J.S.C 

51333 Pagesë Standarde

Për shërbimin e SMS-ave ku 

përmes një aplikacioni të zhvilluar 

nga Cacttus mundësohet ofrimi i 

lojës shpërblyese.

28/04/2019 Cacttus sh.a.

50033 Tekst pa pagesë
Për lajmërim të rasteve 

korruptive, si dhe per ankesa 
17/08/2019 Inspektorati Policor i Kosovës

55144; 55244; 55344 dhe 

55944

Pagesë e lartë 

premium 

Për dërgimin e SMS në rastet e 

aktiviteteve të ndryshme, të 

karakterit humanitar dhe/apo 

dhënien e kontributeve përmes 

donacioneve të ndryshme.

pa afat Telekomi i Kosovës SH.A.

55049
Pagesë e lartë 

premium 

Për aktivitete të ndryshme 

humanitare dhe për dhënien e 

donacioneve të ndryshme.

pa afat Telekomi i Kosovës SH.A.

55111
Pagesë e lartë 

premium 

për abonim ne portalin e kesaj 

kompanie
24/05/2020 Verdh

50666  Tekst Pa Pagesë Për lojra shpërblyese Pa afat IPKO Telecommunications LLC

55123
Pagesë e lartë 

premium 

Për dërgimin e sms-ve me vlerë të 

shtuar për aktivizimin e 

shërbimeve dhe ofertave të 

ndryshme

14/05/2018 IPKO Telecommunications LLC



55053
Pagesë e lartë 

premium 

Për dërgimin e sms-ve me vlerë të 

shtuar për aktivizimin e 

shërbimeve dhe ofertave të 

ndryshme

10/06/2019 SMS Telekom

50800 Tekst Pa pagesë

Për informimin e aksidenteve në 

rrugë dhe masat parandaluese të 

aksidenteve, veprime preventive 

me qilim të rritjes së sigurisë në 

komunikacion, fushata për 

ngritjen e vetëdijes së ngasësve, 

shoqërisë, medieve dhe opinionit 

të gjerë, si dhe  veprime tjera të 

ngjashme për sigurinë në rrugë.

25/01/2019 Agjensioni Kosovar i Motorizmit

51331  Pagesë standarde 

Për shërbimin e SMS-ve ku 

përmes një aplikacioni të zhvilluar 

nga Cacttus mundësohet realizimi 

i SMS-ve, respektivisht Cacttus u 

ofron shërbimin e SMS klientëve 

të saj si p.sh; ‘Spitalit Aloka’ ku 

përmes këtij aplikacioni klinetët e 

këtij spitali njoftohen për 

shërbimet që ata ofrojnë. 

26/06/2020 Cacttus sh.a.

50050 ;                         55050

Tekst pa pagesë; 

Pagesë e Lartë 

Premium 

Për ofrimin e shërbimeve me vlerë 

të shtuar.
23/05/2020 ClickAttack sh.a

50333 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e shërbimeve të 

ndryshme bankare si mbushje 

elektronike, e- banking etj.

21/06/2020 ProCredit Bank sh.a.

53111
Pagesë Bazike 

Premium

53222
Pagesë Bazike 

Premium

50778 Tekst pa pagesë

Per dergimin e sms-ve njoftuesë 

rreth produkteve dhe shërbimeve 

që i ofron kjo kompani

11/7/2019 Monego

50222 Tekst pa pagesë

Për t’u mundësuar klientëve të 

përbashkët të operatorëve të 

telefonisë mobile dhe kësaj banke 

qasje më të lehtë në blerjen e 

14/06/2020 Raiffeisen

50334 Tekst pa pagesë
Për pranim dhe dergim te sms për 

pin kartela
2/8/2020 Procredit bank

50670 Tekst pa pagesë
për reklama, urime dhe te 

ngjashme
24/08/2019 Dina Wifi

50180 Tekst pa pagesë

Për cregjistrimin e klientëve 

ekzistuesë nga lajmërimet  dhe 

ofertat e ndryshme

2/9/2020 Trioclicks

55701; 55702; 55703; 55704 

dhe 55705

Pagesë e lartë 

premium 

Për t'u mundësuar konsumatorëve 

dhe atyre potencialë që të bëjnë 

reklamime në ueb faqen e 

26/08/2020 Merr Jep

50400
 Tekst pa pagesë 

Për dërgimin e informatave të 

ndryshme për përdoruesit e 

telefonisë mobile

19/12/2020 EpayTech

50225  Tekst pa pagesë 

Për dërgimin e SMS rreth ofrimit 

të shërbimeve bankare.

9/10/2020 Raiffeisen Bank

IPKO Telecommunications LLCPër lojëra shpërblyese 



55222
Pagesë e lartë 

premium 
Për ofrimin e shërbimeve me vlerë 

të shtuar

7/11/2020 Tenton

59100
Pagesë e lartë 

premium 

Për shërbime me përmbajtje për të 

rritur
8/11/2020 Click Attack

55002
Pagesë e lartë 

premium 
Pwr përdorim të brendshëm pa afat IPKO Telecommunications LLC

50150 Tekst pa pagesë

53333
Pagesë Bazike 

Premium

50160 Tekst pa pagesë

Për nevoja të ofrimit të 

shërbimeve bankare, respektivisht 

të pako produkteve SMS banking

22/01/2021 Banka për Biznes

50700 Tekst pa pagesë
Për nevoja të ofrimit të 

shërbimeve bankare
04/12/2020 Iute Credit 

50002 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e shërbimeve bankare, 

respektivisht dërgimin e Bulk SMS 

për klientët e saj. 

19/12/2020 TEB sh.a.

55006; 55008
 Pagesë e Lartë 

Premium 
Për qëllime humanitare pa afat Ipko

55522
 Pagesë e Lartë 

Premium 
Për ofrimin e shërbimeve me vlerë 

të shtuar

12/2/2020 Edin Mehmeti

55003
Pagesë e Lartë 

Premium 

Për aktivizimin e shërbimeve të 

ndryshme televizive dhe të 

telefonisë mobile

pa afat IPKO Telecommunications LLC

50551, 50552, 50553, 50558, 

50559, 50560, 50561, 50562, 

50563 dhe 50564

Tekst pa pagesë

Për shërbimin Valapedia 

(notifications, astro zone, Fun 

zone, neës zone, healthy zone, 

sport zone, adult service 

pa afat Telekomi i Kosovës SH.A.

55101; 55103 dhe 55105
Pagesë e lartë 

premium 

Për dërgim të SMS-ve me vlerë të 

shtuar nga ana e konsumatorëve 

të saj.

pa afat Telekomi i Kosovës SH.A.

50554; 50556 dhe 50557 Tekst pa pagesë

Për ofrimin e shërbimeve 

informuese për konsumatorët e 

saj.

pa afat Telekomi i Kosovës SH.A.

55090
Pagesë e Lartë 

Premium 

Për ofrimin e shërbimeve të SMS 

me vlerë të shtuar.
pa afat Telekomi i Kosovës SH.A.

55004
Pagesë e Lartë 

Premium 

Për aktivizimin e shërbimeve të 

ndryshme televizive dhe të 

telefonisë mobile

pa afat IPKO Telecommunications LLC

50111 Tekst pa pagesë

Rreth promocioneve të 

produkteve qëqe ofron kjo 

kompani

20/02/2020 KEP

51666
Pagesë Bazike 

Premium

për marketing nga brende të huaja 

dhe të ngjashme
31/03/2021 Click Attack

Për lojëra shpërblyese dhe 

televotime
Verdh3/11/2020




